„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o.
z siedzibą w Jarocinie
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym w celu wybrania najkorzystniejszej oferty
na najem pomieszczeń znajdujących się na terenie „Szpitala Powiatowego w Jarocinie”
Spółka z o.o. przy ulicy Szpitalnej 1, 63-200 Jarocin o łącznej powierzchni 63,52 m2
z przeznaczeniem na kostnicę wraz z wykonywaniem usług transportu zwłok z oddziałów
Szpitala Powiatowego w Jarocinie do kostnicy szpitalnej oraz przewożeniem zwłok w celu
wykonania sekcji (Jarocin-Kalisz, Kalisz- Jarocin), a także czynności mających na celu
należyte przygotowania osób zmarłych w szpitalu w celu ich wydania oraz ich wydanie
osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania .

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 33 22 321,
Fax: 62 33 22 359, e-mail sekretariat@szpitaljarocin.pl

Szczegółowe Warunki Dotyczące Pisemnego Przetargu Nieograniczonego
Prawa i obowiązki najemcy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszych
warunków.
Wymagany termin realizacji najmu i świadczenia usług 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Planowany termin rozpoczęcia umowy 01.03.2020.
Poprzez należyte przygotowanie zwłok do ich wydania osobie lub instytucji upoważnionej do ich
pochówku rozumie się umycie i okrycie zwłok z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej.
Przewidywana ilość wykonywanych w Kaliszu sekcji średnio 2/miesiąc , przewozy z terenu powiatu
szacunkowo 6 przez okres 12 miesięcy.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
W przetargu może wziąć udział zarówno osoba fizyczna , a także działająca w formie spółki cywilnej
jak i osoby prawne po złożeniu pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszych warunków.
Oferent winien dysponować min. 4 osobami zatrudnionymi na umowę o prace posiadającymi ważne
zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w kontakcie z osobami zmarłymi oraz
posiadać doświadczenie w zakresie obsługi kostnicy szpitalnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowej.
Oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej – kopia /możliwe jest dostarczenie w/w dokumentu najpóźniej
przed podpisaniem umowy/
2.Informacje o dotychczas prowadzonej działalności i okresie jej wykonywania
3.Oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta o nie
toczącym się postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym.
4.Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami i przedmiotem przetargu
przyjmuje je bez zastrzeżeń.
5.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających spełnianie
wymogów postepowania.

Złożenie oferty winno nastąpić najpóźniej do dnia 26.02.2020r. do godziny 13:00
Ofertę składa się w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na najem nieruchomości oraz
wykonanie usługi dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.”w sekretariacie spółki budynek F
pok. 14
Publiczne otwarcie oferty odbędzie się w siedzibie spółki budynek F pok. 12 w dniu 26.02.2020 r. o
godzinie 13:10
Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferował najkorzystniejszy bilans ceny dzierżawy oraz
wskazanych usług. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najkorzystniejszej cenie
oferenci którzy je złożyli poproszeni zostaną o złożenie ofert uzupełniających z niższymi cenami.
W razie nie zawarcia umowy z oferentem (z jego winy ), który wygrał przetarg, Zarząd spółki
Podejmie decyzję o ogłoszeniu nowego przetargu lub zaproponuje podpisanie umowy innemu
uczestnikowi przetargu.
Zastrzega się możliwość unieważnienie przetargu bez podania przyczyn w każdym momencie
postępowania.
Wyjaśnienia dotyczące przetargu: procedura - Tomasz Roguszczak tel. 62 33 22 321,
sprawy merytoryczne – Wanda Olesińska 62 33 22 345
Załącznik nr 1 - druk oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy

